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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 

das histórias de antigamente. 

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 

pessoas mais velhas. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 

frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 

seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 

Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 

de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 

alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 

pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 

EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 

topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 19, estabelece que a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração e em cada ente da Federal, não poderá exceder os percentuais da receita corrente liquida, a 

seguir determinados: 
a) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento) Municípios: 70% (setenta por cento). 
b) União: 60% (sessenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento) Municípios: 60% (sessenta por cento). 
c) União: 50% (cinquenta por cento); Estados: 60% (sessenta por cento) Municípios: 60% (sessenta por cento). 
d) União: 40% (quarenta por cento); Estados: 50% (cinquenta por cento) Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 
12 - O § 1° do Art. 170 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima estabelece que fica dispensada a Nota de 

Empenho os seguintes casos, exceto: 
a) Despesas relativas à pessoal e seus encargos e contribuições para o PASEP. 
b) Amortização, juros e serviços de empréstimos e financiamentos obtidos. 
c) Despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, utilização dos serviços de telefone, postais e telegráficos e 
outros que vierem a ser definidos por atos normativos próprios. 
d) Pagamento de compras e serviços no valor inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
 
13 - O Art. 130 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima determina que as licitações para concessão ou 

permissão de serviços públicos deverão ser precedidas de: 
a) Ampla publicidade, inclusive em jornais da região, mediante edital ou comunicado reduzido. 
b) Nota de Empenho devidamente quitada. 
c) Nota Fiscal atestada e Nota de Empenho. 
d) Ampla publicidade, inclusive em jornais da região, mediante Nota de Empenho liquidada. 
 
14 - Em conformidade com o Art. 134 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima, a criação pelo Município 

de entidade de Administração Indireta, para execução das obras ou prestação de serviços, só será permitida caso 

a entidade: 
a) Atenda as demandas da assistência social e dos CRAS. 
b) Atenda integralmente os anseios da população. 
c) Possa assegurar sua auto-sustentação financeira. 
d) Possa assegurar a contratação de servidores sem concurso público. 
 
15 - A Lei Orgânica do Município de Nova Fátima determina que o servidor aposentará compulsoriamente: 
a) Aos setenta e cinco anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
b) Aos setenta anos de idade com proventos integrais, independente do tempo de serviço. 
c) Aos setenta anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
d) Aos setenta e cinco anos de idade com proventos integrais, independente do tempo de serviço. 
 



 4 

16 - Em conformidade com o Manual de Redação Oficial, as correspondências oficiais devem caracterizar-se 

pela: 
a) Impessoalidade, o uso do padrão culto de linguagem, a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. 
b) Impessoalidade, o uso de linguagem coloquial, a informalidade, a concisão. 
c) Informalidade, uso da primeira pessoa, metáforas e concisão.  
d) Impessoalidade, uso de linguagem coloquial, uso de pronomes tratamento. 
 
17 - Segundo as Normas do Manual de Redação Oficial, qual a alternativa que apresenta a descrição correta? 
a) Nota Técnica - “Conjunto de leis que determinam o funcionamento do município”. 
b) Memorando - “É a modalidade de comunicação entre as unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes”. 
c) Ofício - “É a modalidade de comunicação entre os setores administrativos de um mesmo órgão, em níveis 
hierárquicos diferentes”. 
d) Ata - “Documento autorizando a execução de algum serviço”. 
 
“Correspondência de caráter interno da Instituição, expedida simultaneamente a diversos 

destinatários com o objetivo de transmitir rotinas, orientações, procedimentos, esclarecer o 

conteúdo de leis, normas e regulamentos ou dar publicidade a uma informação.” (Manual de 

Redação Oficial da UFF: 2003) 

18 - O trecho acima descreve: 
a) Ofício.   c) Nota Técnica. 
b) Memorando.   d) Circular. 
 
19 - Na teoria geral de gestão de arquivos e documentos, os processos são: 
a) Normas de arquivamento para documentos de valor histórico.  
b) A unidade documental em que se reúne oficialmente documento de natureza diversa no decurso de uma ação 
administrativa ou judiciária, formando um conjunto materialmente indivisível. 
c) Um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso e avaliação do 
arquivamento de documentos. 
d) Uma tabela de temporalidade que determina a vigência de um documento e definição da forma de arquivamento. 
 
20 - Nas correspondências oficiais os “fechos” têm a finalidade de arrematar o texto e saudar o destinatário. Com 
o objetivo de simplificar o uso, o manual de correspondência oficial estabeleceu o emprego de dois fechos 

diferentes, para todas as modalidades de comunicação oficial. São eles: 
a) Respeitosamente - para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República - Atenciosamente - para 
autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.  
b) Sendo o que temos para o momento - para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República 
Atenciosamente - para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.  
c) Com os cordiais cumprimentos - para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República - Sendo que temos 
para o momento - para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. 
d) Com agradecimentos especiais - para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República - cordialmente - 
para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. 
 

21 - Em conformidade com o Art. 107 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima os bens públicos 

municipais podem ser: De uso público; De uso especial; Bens dominicais. 

Qual alternativa descreve os bens de “uso dominical”? 
a) Estradas municipais, ruas, parques, praças, logradouro público e outros da mesma espécie. 
b) Do patrimônio administrativo, destinados a Administração, tais como os edifícios das repartições públicas, os 
terrenos e equipamentos destinados ao serviço público, veículos, matadouros, mercados e outras serventias da mesma 
espécie. 
c) Aqueles sobre os quais o Município exerce os direitos de proprietário, e são considerados como bens patrimoniais 
disponíveis. 
d) Pontes, Viadutos de alta tecnologia, usinas hidroelétricas e servidores municipais. 
 
22 - Complete a frase com uma das alternativas abaixo: 

“O Município aplicará, anualmente, nunca menos de ________________ da Receita resultante de impostos na 

manutenção e desenvolvimento exclusivo do ensino Público Municipal.” (Art. 169 da Lei Orgânica do Município 

de Nova Fátima). 
a) Quinze por cento. 
b) Vinte por cento. 
c) Vinte e dois por cento. 
d) Vinte e cinco por cento. 
 
23 - O artigo 126º da Lei Orgânica Municipal do Município de Nova Fátima determina que a concessão ou 

permissão de serviços públicos somente será efetivada: 
a) Com autorização do Prefeito Municipal e mediante contrato dispensando licitação. 
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b) Com autorização da Câmara Municipal mediante contrato sem necessidade de licitação. 
c) Com autorização do Prefeito Municipal mediante contrato, precedido de licitação. 
d) Com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação. 
 
24 - Complete as lacunas com uma das alternativas abaixo: 

A Constituição Federal em seu Art.14º §3º estabelece nas condições de elegibilidade, a idade mínima _____ para 

Prefeito e _______ para Vereador. 
a) 35 anos; 21 anos. 
b) 18 anos; 18 anos. 
c) 21 anos; 18 anos. 
d) 21 anos; 21 anos. 
 
25 - A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art.19, estabelece que a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração dos municípios não poderá exceder os percentuais da receita corrente liquida de: 
a) Municípios: 70% (setenta por cento). 
b) Municípios: 60% (sessenta por cento). 
c) Municípios: 40% (quarenta por cento). 
d) Municípios: 50% (cinquenta por cento). 
 
26 - Para o planejamento do gasto público, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal de 1988 

indicaram os seguintes instrumentos: 
a) Plano Plurianual (PPA); Lei 8112/90; Lei orgânica do Município. 
b) Plano Plurianual (PPA); Decreto lei 200; Lei orgânica do Município. 
c) Plano Diretor; LDO (lei de Diretrizes Orçamentárias); Lei 8112/90. 
d) Plano Plurianual (PPA); LDO (lei de Diretrizes Orçamentárias): LOA (Lei Orçamentária Anual). 
 
27 - A Extensão .docx é um formato de arquivo de texto utilizado nas versões mais recentes do aplicativo 

Microsoft Word. O novo formato permite que arquivos mais elaborados ocupem menos espaço em disco e com 

isso seu compartilhamento é facilitado. A extensão .docx passou a ser utilizada na seguinte versão do pacote 

Office: 
a) Microsoft Office 97. 
b) Microsoft Office 2000. 
c) Microsoft Office XP. 
d) Microsoft Office 2007. 
 
28 - Sobre as características que podemos atribuir ao dispositivo abaixo ilustrado (teclado), todas as alternativas 

estão corretas, exceto: 

 
 
a) É um dispositivo de entrada. 
b) É um dispositivo de Hardware. 
c) Pode ser dotado de tecnologia wireless (conexão sem fios). 
d) É um Software. 
 
29 - Relacione as funções com o aplicativo correto: 

 
a) 1 E / 2 P / 3 W. 
b) 1 W / 2 E / 3 P. 
c) 1 P / 2 W / 3 E. 
d) 1 W / 2 P / 3 E. 
 

 

Funções Aplicativos 
1 - Elaboração e edição de Textos 

2 - Elaboração e edição de Planilhas 

3 - Elaboração e edição de Apresentações 

E  - Microsoft Excel 

P  - Microsoft Powerpoint 

W  - Microsoft Word 
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30 - Assinale a alternativa que completa corretamente a descrição: 

O Aplicativo _________________ é um cliente de e-mail, que também possui funções de calendário e agenda, sendo 

possível organizar contatos, atividades e compromissos.  

a) Microsoft Outlook. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Mail. 
d) Microsoft Exchange. 
 

 

 




